Orde van dienst
Zondag 13 september
10.00
Hartelijk welkom in deze kerkdienst! Omdat deze dienst ook wordt uitgezonden via
YouTube, vragen we je aandacht voor een aantal zaken. Mogelijkerwijs kom je in
beeld. Wil je dat niet? Neem dan plaats nabij het grote orgel achterin de kerk. Ook
zal de dienst iets anders verlopen dan je gewend bent. Na een korte instructie
start de opname en word je verzocht om stil te zijn. Na afloop van de dienst vragen
we je nog even stil te blijven zitten, totdat aangegeven wordt dat de opname is
afgelopen. We wensen je een gezegende dienst toe!
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Welkom en mededelingen
Inleidend orgelspel
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed (staande)
Votum en groet
Luisteren – Psalm 75 vers 1
U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want uw naam zo rijk van eer
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land
al de wond'ren van uw hand.

•

Beurtspraak – Psalm 75 vers 5 t/m 8
Ik heb gezegd tegen de dwazen: Doe niet zo dwaas,
en tegen de goddelozen: Hef uw hoorn niet op.
6
Hef uw hoorn niet naar omhoog,
spreek niet met hooghartig uitgestoken hals.
7
Want niet uit het oosten of uit het westen
of uit de woestijn komt het verhogen,
8
maar God is Rechter:
Hij vernedert de een en verhoogt de ander.
5

•

Luisteren - Psalm 75 vers 7
God is 't die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer.
Ik vermeld zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.

•
•
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Gods gebod
Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen / Maandlied - Jezus is de Goede Herder

Refrein
Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent
•
1

Refrein
En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet
Refrein

Schriftlezing – Daniël 4 en Markus 4 vers 30 t/m 32

Ik, Nebukadnessar, leidde een zorgeloos bestaan in mijn huis, een weelderig
leven in mijn paleis, 2totdat ik een droom had die mij verontrustte. De beelden die
ik in mijn slaap zag en de visioenen die door mijn hoofd gingen, brachten me in
verwarring. 3Ik gaf bevel alle wijzen van Babylonië bij me te brengen om me mijn
droom uit te leggen. 4De magiërs, bezweerders, Chaldeeën en waarzeggers
kwamen, ik vertelde hun mijn droom, maar zij konden hem niet verklaren. 5Ten
slotte ontving ik Daniël, die de naam van mijn god Beltesassar draagt en in wie de
geest van de heilige goden woont. En ik vertelde hem mijn droom: 6‘Beltesassar,
eerste onder de magiërs, ik weet dat de geest van de heilige goden in u woont en
dat u elk mysterie kunt ontraadselen. Zeg mij wat de visioenen betekenen die ik in
mijn droom gezien heb. 7Dit zijn de beelden die tijdens mijn slaap door mijn hoofd
gingen: Ik zag een hoge boom in het midden van de aarde staan. 8De boom werd
groter en sterker, zijn kruin reikte tot aan de hemel en zijn kroon overspande de

hele aarde. 9Zijn bladeren waren prachtig, zijn vruchten overvloedig en hij bood
voedsel aan allen. De dieren van het veld zochten zijn schaduw op, de vogels van
de hemel nestelden in zijn takken, alles wat leeft werd door hem gevoed. 10In de
beelden die ik in mijn slaap voor me zag, daalde een wachter, een heilige engel,
uit de hemel neer. 11Hij riep met luide stem: “Vel de boom en kap zijn takken,
stroop het gebladerte af en verstrooi zijn vruchten, opdat de dieren eronder
vandaan vluchten en de vogels opvliegen van zijn takken. 12Maar laat zijn
wortelstronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting
van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel, en laat
hem het gras van de aarde delen met de dieren. 13Zijn hart zal geen mensenhart
meer zijn, een dierenhart zal hij krijgen; zeven jaren zullen zo voorbijgaan. 14Dit
vonnis is geveld door de wachters, dit oordeel is gesproken door de heilige
engelen, opdat de levenden weten dat de hoogste God boven het koningschap

van de mensen staat: hij bepaalt wie het ambt krijgt toebedeeld, zelfs de laagste
onder de mensen kan daartoe verheven worden.” 15Dit is de droom die ik, koning
Nebukadnessar, heb gehad. En u, Beltesassar, moet hem voor mij duiden, want
geen van de wijzen uit mijn koninkrijk heeft hem kunnen uitleggen. U kunt het,
omdat de geest van de heilige goden in u woont.’ 16Daniël, die ook Beltesassar
wordt genoemd, stond een ogenblik verbijsterd, in verwarring gebracht door zijn
gedachten. De koning sprak hem toe: ‘Beltesassar, laten de droom en zijn
betekenis u niet in verwarring brengen.’ Beltesassar antwoordde: ‘Mijn heer,
moge de droom uw vijanden gelden en zijn betekenis uw tegenstanders. 17De
boom die u hebt gezien, die groter en sterker werd, waarvan de kruin tot aan de
hemel reikte en de kroon de hele aarde overspande, 18waarvan de bladeren
prachtig waren en de vruchten overvloedig, die voedsel bood aan allen,
waaronder de dieren van het veld beschutting zochten en die takken had waarin
de vogels van de hemel nestelden – 19dat bent u, majesteit! U bent machtig en
sterk geworden, uw grootheid is zo toegenomen dat ze tot aan de hemel reikt, en
uw heerschappij omspant de hele aarde. 20De wachter of heilige engel die de
koning uit de hemel heeft zien neerdalen en die uitriep: “Vel de boom en vernietig
hem, maar laat zijn stronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan
een ketting van ijzer en brons, laat hem vochtig worden van de dauw van de
hemel en zijn lot delen met de dieren van het veld, totdat er zeven jaren voorbij
zijn gegaan” – 21-22dat alles, majesteit, is het vonnis dat de hoogste God over mijn
heer en koning heeft geveld. Het betekent dat u zult worden verstoten door de
mensen en zult leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten als de
runderen en vochtig worden van de dauw van de hemel. Zeven jaren zullen zo
voorbijgaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de
mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. 23Dat de stronk van de

boom mocht blijven staan, betekent dat uw koningschap bestendig zal zijn vanaf
het moment dat u de macht van de hemel erkent. 24Daarom, majesteit, laat mijn
raad u welgevallig zijn: doe uw zonden teniet door vrijgevig te zijn en maak uw
onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen – misschien dat uw
welzijn dan mag voortduren.’25Dit alles overkwam koning Nebukadnessar.
26
Twaalf maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van
Babel liep te wandelen, 27zei hij: ‘Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die
ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit?’ 28De koning
had deze woorden nog niet gesproken, of er klonk een stem uit de hemel: ‘Dit
wordt u aangekondigd, koning Nebukadnessar: Het koningschap is u ontnomen.
29
U wordt verstoten door de mensen; u zult leven onder de dieren van het veld en
u zult gras eten als de runderen. Zo zullen zeven jaren voorbijgaan, totdat u
erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij
bepaalt aan wie hij het verleent.’ 30En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over
Nebukadnessar voltrokken. Hij werd door de mensen verstoten, hij at gras als de
runderen, zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel, en ten slotte was
zijn haar even lang als de veren van een arend en waren zijn nagels uitgegroeid
als de klauwen van een vogel.
31
Maar toen de zeven jaren verstreken waren, sloeg ik, Nebukadnessar, mijn ogen
naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug. Ik prees de hoogste God,
ik roemde en verheerlijkte de eeuwig Levende: zijn heerschappij is een eeuwige
heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. 32De
mensen op aarde zijn slechts nietige wezens; hij doet met de hemelse machten en
met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of
tegen hem kan zeggen: ‘Wat hebt u gedaan?’ 33Op hetzelfde moment dat ik mijn
verstand terugkreeg herwon ik, tot eer van mijn koningschap, ook mijn majesteit
en luister. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op, mijn
koningschap werd in ere hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. 34Ik,
Nebukadnessar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn
daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen.
En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke
gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31Het is als een zaadje van de mosterdplant,
het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32Maar als het na
het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote
takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 33Met
zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze
die konden begrijpen; 34hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer
hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.
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Luisteren - The call of wisdom (m. Will Todd, t. Michael Hampel,
gebaseerd op Spreuken 8)

Lord of wisdom, Lord of truth,
Lord of justice, Lord of mercy,
walk beside us down the years
till we see you in your glory.

Heer van wijsheid en van waarheid,
Heer van gerechtigheid en genade,
Wandel naast ons door de tijden
tot wij U zien in Uw glorie.

Striving to attain the heights
turning in a new direction
entering a lonely place
welcoming a friend or stranger

(Wij), strevend naar grote hoogten,
naar nieuwe richtingen,
eenzame plaatsen binnengaand,
vrienden en vreemden
verwelkomend,

I am here, I am with you,
I have called, do you hear me?

(U zegt) Ik ben hier, Ik ben met je,
Ik heb je geroepen - hoor je Mij?

Silver is of passing worth
gold is not of constant value
jewels sparkle for a while
what you long for is not lasting.

Zilver en goud zijn van
voorbijgaande waarde,
juwelen schitteren maar even,
waar we naar verlangen heeft geen
duur

I am here…

Ik ben hier…

Rulers govern under me
with my insight and my wisdom
Those who know me know my
love
Those who seek me find their
answer

Vorsten heersen onder mij,
met mijn inzicht en mijn wijsheid
Wie mij kennen, kennen mijn liefde,
Wie mij zoeken vinden antwoord.

I am here…
God the Father and the Son,
Holy Spirit coeternal,
Glory be ascribed to you
now and to the end of ages.
I am here…

Vader, Zoon en Heilige Geest,
Drie-enige God,
Glorie zij U toegebracht,
nu en tot het eind der tijden.

•
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Verkondiging
Luisteren – Gez. 66 vers 4 en 5
4 Des Heren kracht is groot;
zijn arm verstrooit, verstoot
die hoog zijn in hun ogen.
Hun tronen zijn niet meer,
maar gunstrijk wil de Heer
eenvoudigen verhogen.
5 De Heer vervult met goed
uit 's hemels overvloed
der hongerigen monden.
Hij ziet geen rijken aan,
maar heeft met al hun waan
hen ledig weggezonden.
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Uitspreken – Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven,
neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel,
waar Hij zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven.
Amen
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Luisteren - Gez. 66 vers 6
Hij trok zich Israël aan,
Hij laat niet hulp'loos staan
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid
is Gods barmhartigheid
voor duizenden geslachten!
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Dankzeggingen en voorbede - stil gebed - Onze Vader (gezongen
door het koor)

•

Diaconaal moment
De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst.
Bijdragen kan via de QR-code die in het scherm verschijnt of door
een bedrag over te maken naar de rekening van de wijkdiaconie:
NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van Diaconie PGU. Onder
vermelding van “Collecten Jacobikerk 13 september 2020” en een
eventuele verdeling over de twee collectedoelen.
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Luisteren – Psalm 145 vers 1 en 2
1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
2 Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,
van al de wondren die Gij hebt verricht,
opdat men alom spreke van uw kracht,
en roeme in uw overwinningsmacht.
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen
en juichend zal men overal bezingen
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.

•

Zending en zegen

•

Uitleidend orgelspel

